
EL NOU CONSISTORI 

Amb les eleccions municipals del passat mes de maig s’obre 
un nou període de quatre anys de treball per al nostre poble. 
Els resultats van donar quatre regidors per al grup de CiU 
( Argentina Rué, Rosa M. Parés, Manel Castellanos i Andreu 
Pérez) i una regidora per al grup GIR-AM ( Paloma Pontón). 
Com sempre, hi haurà molta feina a fer ja que, encara que 
Renau és una localitat petita, existeixen mancances, 
necessitats i problemes que s’han de solucionar. I parlem de 
problemes perquè la principal línia de treball ha de ser la de 
resoldre els problemes dels veïns i veïnes, a banda 
d’aconseguir totes les millores possibles i preservar l’entorn 
natural en el qual està ubicat el nostre poble. 
Per tant,  comença una legislatura important en què esperem 
treballar per tothom,  recordant-vos que l’Ajuntament el 
formem tots i que les vostres observacions , idees i propostes 
seran benvingudes i estudiades. 
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CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TP-2031 
L’ajuntament de Renau us informa que el Servei d’Assistència al 
Territori de la Diputació de Tarragona ha informat a aquest 
ajuntament que està redactant el projecte de condicionament de 
la carretera TP-2031, tram de l’Argilaga a la rotonda d’accés a 
Vilabella. 

Pel que afecta al terme Municipal de Renau, està previst un 
eixamplement de la sortida de la carretera de Renau a la del 
Pont d’Armentera. 

També està previst la construcció de dues parades d’autobús als 
dos sentits de la carretera, per tal d’aprofitar el servei d’autobús 
de Bràfim a Tarragona.  

L’inici d’aquesta obra està prevista per d’aquí un any. 

L’autobús de línia regular incorporarà una sortida de Renau al 
voltant de les 9h del matí i una sortida de Tarragona cap a la 
una del migdia. Això està previst per finals del mes de 
novembre. 
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Perquè tots puguem gaudir 
d’aquest servei us demanem que 
recordeu  e l  s egu i t  de 
recomanacions que trobareu a la 
porta de les instal·lacions del 
magatzem de fusta. 

Recordeu que es troba al costat 
de zones de joc dels nens. 

Esperem que gaudiu d’aquest 
Servei i de la zona de jocs 
infantils. 

FEM UN BON ÚS DE LA  

DEIXALLERIA 
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LA TARDOR UN TEMPS PER GAUDIR 
Els dies a poc a poc van escurçant la seva 
presència per deixar que la penombra i al final 
la nit s'ensenyoreixi de l'ambient, mentre els 
freds matinals i les altes temperatures del 
migdia ens van deixant cada vegada més clar 
que estem a la tardor. 
 
En català antic per anomenar aquesta estació 
s'utilitzava la paraula "autumne" provinent del 
vocable llatí autumnus, compost per auctus i 
annus, una combinació que es podria traduir per 
"arribada de la plenitud de l'any. En llatí també 
"autumnus" s'associava als fruits de tardor. Tot 
té sentit 
 
Encara que sempre s'ha pintat aquesta estació 
amb els colors de la malenconia, és no obstant 
això una de les estacions més acolorides i 
generoses. Els arbres caducifolis o les vinyes 
donen tons vermellosos al paisatge i a això 
també s’afegeix la gran quantitat de fruits i baies 
que ara s'ofereixen com a reserva d'hivern als 
animals. 
 
La tardor es llança al buit amb dies cada vegada 
més freds i amb els inesperats estius que es 
reserven encara per als dies d'octubre. 
 
En el camp, els rosegadors com el ratolí de 
camp, malden per menjar tot el possible i entre 
els espessos llentiscles, s'amaguen les aus que 
arriben des de l'ara fred nord europeu. Els 
tallarols i boscarles arriben per onades fins als 
nostres camps, buscant refugi i l'aliment 

necessari que els ajudi a complir el periple anual 
que suposa la migració. Durant aquests dies els 
camps de Renau es converteixen en la parada 
necessària per aquestes i altres aus. 
 
Encara l’àliga marcenca es resisteix a deixar-nos 
i acompanyada pels aligots comuns, marquen la 
seva silueta en els cels cada vegada més blaus. 
 
També els mamífers es preparen per a l'arribada 
de l'hivern. Rates i talps, esquirols i ratolins 
omplen els seus rebosts de provisions, mentre 
que la rata cellarda, eriçons, ratapinyades i 
teixons, que passaran l'hivern sumits en un 
profund somni, emmagatzemen l'aliment en 
forma de greixos en el seu propi cos. Alguns 
animals com la geneta aprofiten també la tardor 
ja que els dóna una segona oportunitat amb un 
nou embaràs si la femella ha perdut la ventrada 
o si ha parit a principis de primavera. 
 
Les tempestes es fan cada vegada més presents i 
entre trons i llamps es van omplint els camps de 
tolls que seran ben aprofitats pels senglars en la 
seva tasca per netejar el seu espès pel. 
 
Dia rere dia la tardor ens envolta desfent-se poc 
a poc de la roba vella i preparant el paisatge per 
un nou episodi que és l'hivern, però això forma 
part d'un altre capítol. 

 
Txiqui López 

V CONCURS DE  
FOTOGRAFIA 
Les bases del concurs estan a la 
vostra disposició a la  pàgina web 
www.renau.altanet.org  i Ajuntament. 
 

Aquest any junt amb les categories 
infantil i adult, tenim l’especial: Renau 
a la Tardor. 
 

Tot plegat una bona oportunitat per 
anar passejant pel nostre municipi i 
poder gaudir de la flora i fauna que 
ens envolta.  



 

 

 

 
  Ingredients per a 4 racions 

 
1 Pollastre (Si pot ser de pagès, millor) 
1 Porro, 
1 cullerada de farina, 
1/2 Kg.  De bolets variats (rovellons, 
camagrocs, rossinyols, pota de perdiu, 
mucoses, etc.) 
1 got de cervesa de bona qualitat 
100 ml de nata líquida, 
Sal i pebre. 

 
   Elaboració 
 

1. Talleu el pollastre a octaus. Enfarineu-lo, 
salpebreu i poseu-lo a rossejar amb una    
cassola, si pot ser de terrissa millor. 
2. Una vegada rossejat, retireu-lo i reserveu-
lo 
3. Piqueu finament el porro, Coeu-lo a la 
mateixa cassola a foc lent fins que quedi 
transparent. 
4. Afegiu-hi el pollastre i remeneu-lo. Afegiu-
hi la cervesa i deixeu-ho coure a foc lent. 

 
 

 
 
5.  Netegeu i talleu els bolets que siguin 
massa  grans a trossos, els petits els podeu 
ficar sencers, afegiu-los a la cassola i deixeu 
que continuï la cocció fins que el pollastre 
estigui tendre. En aquest moment, afegiu-hi 
la nata líquida i, passats 3 o 4 minuts, 
aparteu-ho del foc. 
 
 
Podeu acompanyar aquest plat amb arròs 
blanc. L'arròs blanc queda molt bo si es 
prepara de la manera següent: bulliu l'arròs 
que quedi cruixent i ben escorregut amb 
aigua fresca, reserveu-lo. En una paella, 
sofregiu uns alls tallats petits, una ceba, i un 
carbassó, també tallats fins, i barregeu-los 
amb l’arròs en la mateixa paella. 

 
 

Lluís i Pepi. 
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TEMPS DE GRIP 

La grip continua sent un problema important de salut pública, com a conseqüència de l’elevat nombre 
de casos que es produeixen cada any i la presència de complicacions i sobre mortalitat en grups 
específics de població, entre els quals hi ha el de les persones d’edat avançada i el de les que tenen 
patologies cròniques. 
S’estima que la grip pot afectar entre el 5% i el 20% de la població general, un 50% de les persones 
internades en institucions emmalalteix cada any, i que aproximadament el 25% dels processos 
respiratoris febrils podrien ser produïts per la grip.  
Algunes característiques de la grip Els principals símptomes de la grip són febre alta de més de    
38 ºC, calfreds, malestar general, tos intensa i persistent, mal de cap i dolors musculars. Té una 
durada de cinc a set dies, tot i que alguns dels símptomes poden durar una setmana o dues. Com que 
es tracta d’una malaltia vírica, no cal prendre antibiòtics. Molts dels símptomes de la grip són 
similars als dels refredats i altres malalties respiratòries. Les persones que pateixen problemes de 
salut crònics poden necessitar que se les hospitalitzin en cas de contraure-la.  
La vacuna antigripal és la millor mesura per prevenir tant la grip com les seves complicacions. Les 
vacunes actuals estan molt purificades i gairebé no produeixen reaccions locals ni generals. Cal 
recordar que aquestes vacunes no contenen virus amb capacitat infectiva i, per tant, qualsevol 
infecció respiratòria o coriza que pugui aparèixer després de rebre la vacuna és deguda a agents que 
no hi estan relacionats.  Per mes informació a:  http://canalsalut.gencat.cat/ca/ 

Carrer Peralta, 2, 43886 Renau, Tarragona 
Tels. 977 62 05 96/620 47 79 52 

lestinesrenau@gmail.com 

POLLASTRE AMB BOLETS A LA CERVESSA 
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Historia o article d’intere 

LES NOSTRES FESTES 
HALLOWEEN!!!!   I  CASTANYADA  

Dissabte 31 d’octubre 

•    A les 19:30 h. 
Concentració de bruixes, bruixots, monstres  i 
altres éssers terrorífics. 
Ronda per les cases de Renau buscant caramels, 
llaminadures i « xuxes » de tota mena per 
calmar la gana. 

•   L’Associació de Dones de Renau farà un 
concurs per premiar la casa més ben 
« terroríficament » decorada. 

•  A partir de les 20h, al parc, al costat de la 
piscina. 

Atreveix-te a passar pel Túnel del terror…. 
(Pensa-t’ho si pateixes del cor !!!) 

•  Després de sopar, a partir de les 22h., a la 
plaça de l’església: 

Castanyes torrades i mistela.   

FESTA MAJOR D'HIVERN 

Dissabte 12 de desembre 

•  Al Casal, 17.30h. 
Contacontes 
Muntsa Plana. “El dia que vaig caure dintre del 
cofre dels tresors” 

 

Diumenge 13 

•  A les 13h, a la plaça de l'Església 
Processó fins a l'ermita del Lloret, on tindrà lloc 
la Missa, acompanyada d'una Coral. 
•   A les 14.30, al Casal 
Dinar de Festa Major 
•   A les 17h. 
Taller de màgia per a la canalla. 
•   A les 17.30 h. 
Espectacle de màgia amb el mag Eduard. 

                                    

Després d’un estiu que el recordarem per la seva “caloreta”, ja escalfem 
motors per iniciar el proper curs i planificar una vegada més les sortides 
destacades de la nostra Associació. 

 

Prèviament fem un recordatori de les activitats portades a terme des de l’inici de l’any. 
 

La primavera va arribar i la tarda del 21 de març vam poder  gaudir d’una sortida al Teatre Condal 
de Barcelona  per veure l’obra PELS PÈLS, comèdia thriller que es converteix en un divertimento 
interactiu en el que el públic decidia realment el final de l’obra.  
 

Continuem el dia 26 d’abril  amb una activitat molt nostra, la Diada de Sant Jordi, on l’Associació va 
muntar una paradeta davant del Casal amb llibres i samarretes. 
 

Aquest any el logo de la samarreta va tenir un color vermell, els sentiments son de color vermell i el 
nostre missatge era “Renau, un lloc per viure”; la persona s’enamora de cada racó, és un lloc 
privilegiat amb identitat pròpia. 
 

El dia 10 de maig les sòcies, familiars i amics va fer una sortida cultural a peu a Nulles per a visitar 
la Cooperativa . L’alcalde ens va rebre i, posteriorment, una guia ens va fer una explicació detallada 
de la història i la elaboració dels vins i cava D.O., rebent un petit obsequi al finalitzar. Posteriorment 
les sòcies i acompanyants vam poder gaudir d’un suculent àpat al Maset de Renau . 
 

Un any més Renau s’engalana de festa, la Festa Major del dia 16 de juliol,    l’aire respira l’alegria 
de la quitxalla i una cosa tant senzilla com un concurs d’ aromàtiques truites de patata va poder 
degustar el jurat per nomenar el guanyador. 

 

Ara, a pensar en noves activitats per gaudir tots junts!!! 
 
 

ASSOCIACIÓ DE DONES DE RENAU 


